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  201-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات
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  ) 00:08:40" . (  الباطن عنوان الظاھر"  المقولة على الشيخ تعليق - 2
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  ) 00:17:57(  ؟)  اFعوج الصف إلى ينظر C هللا إن(  صحيح الحديث ھذا ھل - 4

  ) 00:18:26(  ؟ التمثيل عن الزواج عقد يقع ھل - 5

  ) 00:22:22. (  العالم أقطار جميع في السياسيين للدعاة نصيحة - 6

  ) 00:35:38(  ؟ والتربية التصفية أھمية ما - 7
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إن احلمد هللا حنمده ، ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال 
شريك له ، وأشهد أن حممًدا عبده  مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

  .ورسوله 
ُتْم ُمْسِلُموَن ((  يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم (( ، ))يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوأَنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـُقوا اللَه الِذي َتَساَءلُوَن الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنْـ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ
 ُيْصِلحْ ) 70(يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قَـْوًال َسِديًدا (( ،  ))ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

  :؛ أما بعد  ))َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فَـْوًزا َعِظيًما 
وشر األمور حمدثاا ، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة  -صلى اهللا عليه وسلم  - فإن خري اهلدى هدى حممد 



  :بعد أيضا ضاللة ، وكل ضاللة يف النار ؛ و 
أما بالنسبة للتحدث عن االس العادية ، هو التزاحم وعدم التوسع ، وعلى العكس إذا قيل لكم توسعوا يف هذه 

االس فافسحوا ، أما يف الدرس فيجب االنضمام ، وهذه نقطة ينبغي أن نعرفها وأن تم هلا متام االهتمام ، 
لعلمية مع قلة أفرادها تتسع وتتسع على حسب منزلة الشيخ ، فكنا نشاهد يف كثري من املساجد أن احللقة ا

فكلما كانت منزلة الشيخ يف صدور املتحلقني حوله عظيمة ضخمت واتسعت الدائرة ، والعكس بالعكس متاًما ، 
ة من  لو كانوا يعلمون من فوائد السنة ومثارها اليانعة اجللية ، أن املسلم ا تستقيم حياته مع الناس مجيًعا وخباص

كان منهم طالب علم من هذه األحاديث اليت كنت أنا وغريي يف غفلة عنها ، ومنها ومل ننتبه هلا إال بعد أن 
 - كنا إذا سافرنا مع النيب " : قال  -رضي اهللا عنه  - هدانا اهللا تبارك وتعاىل إليها ، حديث أيب ثعلبة اُحلشين 

وإذا كان التفرق يف جمالس  "زل يف الوديان والشعاب تفرقنا فيها فنزلنا منزال من تلك املنا - صلى اهللا عليه وسلم 
العلم حقيقة واقعة ، ولكنها مرة ، فأوىل وأوىل أن يتفرقوا يف الصحراء ، حينما ينزلون يف بعض املنازل ، مع ذلك 

زيز بدون عافاك اهللا يا أستاذ وع - فقال هلم ذات يوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يرض ذلك هلم رسول اهللا 
  .قيام ، كيف حالك ، عساك أحسن إن شاء اهللا ، نرجو لك متام العافية

  ... :السائل 
وتفرقوا كما هي عادم ، قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - ملا نزلوا مرة يف سفرة من أسفارهم ، مع النيب  :الشيخ 

أمر عجيب ،  )مل الشيطان إنما تفرقكم في هذه الوديان والشعاب من ع( : هلم عليه الصالة والسالم 
التفرق ال يالحظ فيه تباعد بني القلوب ؛ ألن أصحاب الرسول عليه السالم ، كانوا حبق إخوانًا على سرر 

يعين  )إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان ( : يقول هلم  - صلوات اهللا وسالمه  -متقابلني ، مع ذلك فنبينا 
األحبة املتوادين املتحابني إىل التباغض وإىل التنافر ، ومن أجل بذلك أنه من عمل الشيطان الذي قد يؤدي ب

قال . ذلك ، وصف اهللا عز وجل أن شرب اخلمر هو من عمل الشيطان ؛ ألنه يُلقي العداوة والبغضاء بني الناس 
اٍط لوسعنا وكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزًال اجتمعنا حىت لو جلسنا على بس" :  - رضي اهللا عنه  - أبو ثعلبة اخلشين 

إذا كان هذا يف ذاك الس فأوىل وأوىل أن يكون الناس جمتمعني  "يف الصحراء لو اجتمعنا على بساط لوسعنا . 
  يف جمالس العلم ، وأن ال يكونوا عزين متباعدين متفرقني 

  
ة صوفية ، كلم  - الظاهر عنوان الباطن  - ألن الظاهر عنوان الباطن ، رمبا يتوهم بعض الناس أن هذه الكلمة 

ومن متام التوهم عند بعض الناس أيًضا أن يظن أن كل شيء يتكلم به بعض الصوفية يكون إيش ؟ منبوًذا 



إسالمًيا ، ليس األمر كذلك هم طائفة من املسلمني حياسبون ويؤاخذون كغريهم ، يوزنون مبيزان الشرع ، فهذه 
الباطن ، هل هذا كالم صحيح ، أم هو كالم باطل ؟  الكلمة كذلك ينبغي أن توزن مبيزان الشرع ، الظاهر عنوان

ال ، هو كالم صحيح ؛ ذلك ألن هناك أحاديث كثرية تؤكد هذا املعىن ، من أشهر هذه األحاديث قوله : نقول 
إن الحالل بين والحرام ( : الذي أوله  - رضي اهللا عنه  - عليه الصالة والسالم يف حديث النعمان بن بشري 

أال إن في الجسد مضغة إذا ( : إىل آخره ، مث قال عليه الصالة والسالم  .. )ر مشتبهات بين وبينهما أمو 
، فإًذا صالح الظاهر  )صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، أال وهي القلب 

أن كًال من  :بصالح الباطن ، لكن من العجائب الغيبية الدقيقة اليت لو مل نؤت ذا الشرع السمح ملا عرفناها 
الظاهر والباطن يتفاعالن ويتعاونان إذا صلح القلب صلح الظاهر ، إذا صلح الظاهر ازداد القلب قوة وهكذا 

دواليك ، ولذلك خنرج بنتيجة هامة جًدا وهي أن على كل مسلم يهتم بأحكام دينه أن يعىن بظاهره ، كما يُعىن 
باإلتيان مبا فرض اهللا عليهم من الفروض والواجبات كالصالة بباطنه ، وال يقول كما تقول اجلهلة حينما تأمره 

مثًال ، يقول لك يا أخي العربة مش بالصالة ، العربة مبا يف القلب ، اجلواب اآلن تعرفونه لو كان هذا قلبه سليًما 
ربة مبا صحيًحا لنضحت جوارحه مبا ينبئ عن صالح قلبه لكن الواقع أن األمر على العكس متاًما ، هو يقول الع

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت ( : يف القلب ، طيب الرسول يقول 
إًذا علينا أن تم بإصالح الظواهر كما تم بإصالح البواطن ، وال نغرت  )فسد الجسد كله ، أال وهي القلب 

الباطن فقط ، ال ، ألن الظاهر والباطن  ذه الكلمة واليت تصدر من بعض اجلهلة ، وهي أن العربة مبا يف
كما ذكرنا آنًفا من أجل ذلك كان من آداب جمالس . مرتابطان متعاونان أشد التعاون ، أحدمها يقوي اآلخر 

  هلا عالقة بالقلب ...العلم هو التقارب ؛ ألن هذه الظاهرة هي ظاهرة 
ثيقا بني القلوب ايضا ألؤكد لكم هذه احلقيقة لكن هذا التجمع وهذا التقارب يف جملس العلم يوجد ارتباطا و 

العلمية الشرعية ، تلك السنة اليت هجرها وأعرض عنها أكثر أئمة املساجد ، وال حيافظ عليها إال من كان 
كان من هديه وسنته أنه ال ُيكرب تكبرية اإلحرام إال   - صلى اهللا عليه وسلم  - متمسًكا بالسنة ، وهي أن النيب 

تسوية الصفوف ، وأن يسووها كما جاء يف احلديث كما تسوى األقداح ، فيقول هلذا تقدم وهلذا بعد أن يأمر ب
لتسوون ( : ويهددهم مبثل قوله  - عليه السالم  -تأخر ، حىت يصبح الصف كالبنيان املرصوص ، ويوعدهم 

القلب صالًحا إًذا تسوية الصفوف وعكسها كل منهما يؤثر يف  )صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم 
، فإًذ هذا أيًضا مما يؤكد أن الظاهر له تأثري يف  )لتسوون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بين وجوهكم ( أوفساًدا 

عليه الصالة والسالم  - الباطن ، حىت ظواهر األشخاص املتعددين فضًال عن ظاهر الشخص نفسه وذاته ، فهو 



تسوية . خًرا سبب لفساد القلوب ، والعكس بالعكس جيعل اختالف الناس يف الصف الواحد تقدًما وتأ - 
الصفوف سبب شرعي إلصالح ما يف القلوب ، هلذا ينبغي االهتمام كل االهتمام بإصالح الظواهر ومنها ، عند 

يّسويها ويأمر بتسويتها ، هذه   - صلى اهللا عليه وسلم  - القيام إىل الصالة بتسوية الصفوف كما كان رسول اهللا 
ي تلك احللقة ، اليت كانت متباعدة ، واآلن إن شاء اهللا كما اقرتب بعضنا إىل بعض باألبدان ، كلمة بني يد

فنرجوا أن يكون من مثرة ذلك أن ترتبط قلوبنا بعضنا مع بعض ، إن شاء اهللا تبارك وتعاىل ، هذه كلمة بني يدي 
سبق كثريًا ، ال أقول مل تعاجل مطلًقا ؛  ما قد يكون عندكم من بعض األسئلة وأرجوا أن تكون أسئلة مل تعاجل فيما

ألن هذا أمر ال سبيل إليه ، لكن ال تكون من األمور اليت تعاجل عادة بكثرة ؛ ألا أصبحت معروفة ، سؤاًال 
  .وجوابًا ، فإذا كان عندكم شيء مما نقرتح فليتفضل 

  .  )إن اهللا ال ينظر إلى الصف األعوج ( : صحة احلديث الذي يقول  :السائل 
أيوه ، هذا سؤال له عالقة بالبحث السابق ، نستطيع أن نقول هذا حديث أعوج غري مستقيم ، أي ال  :الشيخ 

  . أصل له ، أينعم على شهرته مع األسف بني بعض األئمة الذين ال يدرسون السنة مع األسف تفضل 
  

  عقد القران يف التمثيل يقع ؟  :السائل 
ط العقد الشرعي يقع ؛ ألن الصحيح من قويل العلماء أن اهلزل يف النكاح ويف نعم ، إذا توفرت شرو  :الشيخ 

الطالق ويف العتاق نافٌذ واقع ، فإذا توافرت الشروط حتقق النكاح شاءوا أم أبوا ، وأنا أذكر جيًدا وأنا يف دمشق 
كومية ، قالت وبئس ما قبل حنو عشرين سنة تقريًبا ، اتصلت يب موظفة وهذا من مصائب املوظفات بالدوائر احل

قالت ، هلا زميل كانوا زمالء صار يف زميل وزميلة فهي جتتمع معه يف عملها يف وظيفتها ، يف غرفة واحدة بتقول 
إىل آخره ، من باب إيش ؟ قالت وزعمت من باب املزح .. من كلمة إىل أخرى تتزوجيين ؟ بتزوجيين نفسك 

مسعته آنًفا ، وضعت هلا مقدمة خالصتها التحذير من مشاركة النساء  فقبل أن أفتيها وأجيبها ذا اجلواب الذي
للرجال يف أعماهلم ، وخاصة يف مثل هذه الدوائر احلكومية اليت ال تلتزم فيها األحكام الشرعية ، بعد ذلك قلت 

ألكرب وهو ومن نتائج هذه االختالطات اليت تقوم بني املوظفني واملوظفات أن يقع حمذور ، قد يكون احملذور ا
الفاحشة الكربى وهو الزنا ، وما دون ذلك ، وأنت اآلن كدت تقعي يف مشكلة ؛ ألن الشرع يقول بأن النكاح 

الذي يقع عن هزل غري جدي فهو واقع ، ولكن ما أظن هذا العقد وهذا النكاح الذي وقع بينك وبني زميلك  
أينعم ، فقلنا هذا الذي أجناكي : قالت . ك شهود كان مثًال ويل أمرك حاضر ، ما بتصور هذا األمر ، وكان هنا

من أن تكوين أصبحت زوجة هلذا الرجل ، وإال لو كانت متثيلية ثانية بوجود احملققني للشروط األخرى ، بال شك 



النكاح واقع لكن واقعًيا قد ال تتحقق هذه الشروط بكماهلا ومتامها ، فحينئٍذ يكون العقد باطل ال صحة له ، 
  . مثل هذا بالطبع ال جيوز أيًضا ألنه يستلزم منكرات ال ختفى على اجلميع وإن كان 
  . هو ال يقع فعًال ؛ ألن وليها غائب ، إال متثيًال : أبو مالك 

  غريه . أينعم ، صدقت  :الشيخ 
  

لحاكم إن القلب يدمع إلخواننا يف مصر بالنسبة للدعاء وغريهم ، مثًال تدخال يف السياسة ومناقشة ل :السائل 
وإشهار بسالح يف مكان آخر ، إنا نعلم اجلواب من فضيلتكم من قبل ولكن نريد من فضيلتكم تقدمي نصيحة 

  . عامة هلؤالء اإلخوان أوىل من السجون وغريها 
حنن تكلمنا كثريًا ونصحنا مرات ومرات ، حنن دعوتنا تقوم ال أقول تقوم على اإلعراض عن السياسة ،  :الشيخ 

على البدء باألهم فاألهم من األمور السياسة يف اإلسالم وبطبيعة احلال ، إمنا نعين السياسة الشرعية  ولكنها تقوم
السياسة الشرعية أمر البد منه ، حينما تتحقق اجلماعة اإلسالمية تصبح حقيقة قائمة فالبد من أن يوجد . 

بالسياسة والناس كما ترون حينذاك شخص يسوسهم ويسوقهم حبكم الشرع احلكيم ، لكن قبل االشتغال 
، ليس أوانه هذا أوان اإلسالم بالسياسة ، السياسة  ))كل حزب بما لديهم فرحون (( : متفرقون أحزاب شيًعا 

تأيت فيما بعد ، لكن أهم شيء جيب على كل اجلماعات اإلسالمية أن يلتقوا مجيًعا على كلمة سواء ، وهي 
رسول اهللا ، حنن نعتقد أن املاليني اململينة من املسلمني يشهدون هاتني  حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا ، حممد

الشهادتني ، يقولون ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، لكن يف الوقت نفسه أكثر هذه املاليني اململينة ال يعرفون 
ال  - صلى اهللا عليه وسلم  - معىن هذه الكلمة الطيبة ، ال إله إال اهللا ، وما يتلوها من الشهادة مبحمد رسول اهللا

يفقهون معانيها أو معانيهما ، أكثر هؤالء املاليني اململينة من املسلمني هكذا ، مث إذا وجد فيهم وهو موجود 
واحلمد هللا من يفهم معىن هذه الكلمة الطيبة ، الكثريون منهم ال يقومون حبقها عمًال ، يفهمون خالف األكثرين 

يقومون مبا تتطلب من األعمال الشرعية ولذلك فيجب عل كل مجاعة  مسلمة ، تريد ، يفهمون املعىن لكن ال 
أن جتعل دولة اإلسالم حقيقة قائمة ، وأن يعود إىل املسلمني جمدهم وعزهم الغابر ، البد قبل كل شيء ، قبل 

ندن حوهلا الكفار ألم الدعوة إىل السياسة واالقتصاد واالجتماع وحنو ذلك من األلفاظ العصرية اليوم ، واليت يد
ال يهتمون بشيء آخر سوى ذلك ؛ ألن حيام الدنيوية العاجلة تقوم على السياسة واالقتصاد إىل آخره ، لكن 
املسلمون ليس كذلك املسلمون جيب أن يؤمنوا قبل كل شيء يف حيام العاجلة ، حيام األبدية اخلالدة ، على 

، وكذلك ال يكون باالشتغال ذه األمور ابتداًء ، أؤكد لكم ابتداًء وإمنا  الوجه الذي يرضي اهللا تبارك وتعاىل



جيب عليهم أن يبتدئوا بفهم هذه الكلمة الطيبة والدعوة إليها والعمل ا يف حدود املستطاع لكل فرد من أفراد 
ي حبرمانه ، فهذه الثورات املسلمني ، فمن احلكم اليت كنا مررنا ا قول بعضهم من استعجل الشيء قبل أوانه أُبتل

اليت تقوم ا بعض اجلماعات اإلسالمية هو من باب االستعجال بالشيء قبل أوانه ، ولذلك كانت النتيجة أن 
يبتلى حبرمانه فكم وكم وكم من ثورات قامت هنا وهناك ، مث ما جنوا من ذلك إال الشوك واحلنظل ، املر الصرب ؟ 

من حيث أن الكثريين منهم يريدون  - صلى اهللا عليه وسلم  -هدي رسول اهللا ملاذا ؟ نتيجة ذلك أم خالفوا 
أن يستنوا بسنته عليه السالم ، ولكن العواطف اجلاحمة اليت ال يكبح من مجاحها إال العلم النافع ، وهو العلم 

حرموه  وهو احلديث الصحيح قد - صلى اهللا عليه وسلم  -املستقى من كتاب اهللا ، ومن حديث رسول اهللا 
حينما نزل  - صلى اهللا عليه وسلم  -حينما قاموا واستعجلوا باألمر ؛ ألننا مجيًعا نشرتك يف أن نعرف بأن النيب 

ملا أمر ذا  ))يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر (( : على قلبه أول ما نزل 
يه بالسيف والقوة ، بل ومل يعمل حملاربة املنكرات اليت كانت األمر مل يشتغل مبحاربة اتمع الذي هو يعيش ف

حتيط به عليه السالم من كل جانب من أكل أموال الناس بالربا وبالباطل ومن تعاطى شرب اخلمور وحنو ذلك ، 
هل يعين هذا أن هذه أمور غري منكرة ؟ ال ، لكنها ليس اآلن أوان معاجلتها شرًعا ، بوحي من اهللا عز وجل ، 
أمره قبل كل شيء أن يُعىن بالتوحيد وبالصالة اليت البد منها ، فحينما يثور بعض الناس وظًنا منهم أم هيئوا 

اتمع الذي يعيشون فيه لتقبل دعوم وحكمهم ، والواقع إن األمر ليس كذلك ؛ لذلك هم يلجأون الستعمال 
كة دعوم ، إىل ما شاء اهللا من سنني كثرية وكثرية ، القوة ، فيبتلون بقوة غامشة ، تقضي على قوم ، وتوقف حر 

ومع األسف الشديد أوضح مثال لدينا فتنة احلرم املكي ، حيث كانت الدعوة السلفية يف أوجه ويف أعلى جمدها 
يف الدولة السعودية ألا أقرب الدول إىل الكتاب والسنة وكانت الدعوة السلفية هناك منطلقة بكل حرية ال مثل 

يف الدول األخرى ، جمرد أن قامت هذه الثورة املخالفة للشرع ، انقلبت الدعوة رأًسا على عقب ، وكبتت فال  هلا
تسمع هلا دعوة صرحية إال ما شاء اهللا ، يف حدود كلمات ممكن يقوهلا املسلم يف كل بلد ، فهذا من نتائج خمالفة 

لذلك حنن نرجو من إخواننا املسلمني ، يف كل  "رمانه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي حب" احلكمة السابقة 
قطر ومصر أن يتئدوا وأن يرتيثوا يف دعوم ، وأن يعنوا بتفهيمها للناس عامة الناس ، وليس فقط استصفاء بعض 

األفراد هذا ال يكفي ، البد من إشاعة الدعوة بني عامة الناس حبيث تصبح أا هي احلاكمة وهي الغالبة وهي 
سيطرة ، وهي املوجهة هلؤالء األفراد ، وحنن نرى أن الدعوة حًقا أصبحت ظاهرة بعض الشيء وختتلف عما  امل

كانت عليه من قبل ، ولكنها ظاهرة ملا تدخل اىل بيوت املسلمني ملا تدخل إىل قلوب املدعوين ، حبيث نعود إىل 
يظهر صالح هذا اإلميان الذي دخل يف إىل آخره ، حبيث  ) ...أال وإن في الجسد مضغة ( احلديث السابق 



القلوب ، على اجلوارح يف البيوت ، يف النساء ، يف األوالد ، هذه الظاهرة نادرة جًدا ولذلك فال يكفي أن نرى 
هذه الندرة ، منتشرة بني بعض األفراد ، أما اتمع الذي نعيش فيه فال يزال يعيش يف جاهليته األوىل ، ال ينبغي 

مر ، جيب أن نظل دعاًة ، إىل تفهيم الناس حقيقة الشهادتني ، وإىل تربيتهم على العمل ما ، أن نستعجل األ
مث صحيح  ثانًيا فهذا كله ال يكفي فالبد من قرن العمل مع القول والشهادة هلذا قلنا  ...أما جمرد الكالم أوًال 

  أكثر من مرة ونذكر وال نطيل الكالم 
  

 نقطتني أساسيتني هامتني عظيمتني جًدا ، وعدم انتباه كثري من اجلماعات هلما ، إن الدعوة السلفية تنحصر يف
يعيشون هكذا ، ال هم عزوا يف حيام الدنيا ، وال هم هيأوا ألنفسهم ، ليكونوا سعداء يف اآلخرة ، ما مها 

ومن اجلماعات يدعون إىل هاتان الكلمتان ؟ التصفية والرتبية ، البد من التصفية والرتبية ، كثري من الناس بل 
اإلسالم لكنه إسالم غري مصفى إسالم ورثناه على ما وجدناه يف بطون الكتب ، يف هذه الكتب ما يصح وما ال 

  . يصح ، عقيدة وحكًما وخلًقا كل هذه املتناقضات 
  . ممكن تتفضلوا على الطعام ألن الوقت قصري بني العصر واملغرب  :الطالب 
ري ، إًذا هاتان النقطتان اهلامتان جًدا ، التصفية والرتبية ، وهي جيب أن نفهم اإلسالم فهًما جزاك اهللا خ :الشيخ 

مصفى مش زيد وبكر وعمرو ، مجاعة مث يربون على ذلك إن شاء اهللا ، إذا هبت رياحك فاغتنمها ، الوقت 
وجمتمعاتنا اليت نعيش فيها ، على ضيق فإذا كان عندكم بعض األسئلة فتفضلوا ، يعين املهم أنه التصفية والرتبية 

  . أساس اإلسالم املصفى ، نعم 
  

بالنسبة لكثري من البلدان ال تطبق الشريعة اإلسالمية ، وهناك من الزناة ومن القتلة من يقتلون ومن  :السائل 
ليت ال تطبق يزنون من الزناة من يكون ثيب فما حكمه إذا أراد أن يتوب إىل اهللا عز وجل ، هل خيرج من بلده ، ا

  اإلسالم ، إىل دولة ما تطبق اإلسالم ، فيعرتف ألويل األمر هناك فيطبقون عليه احلد ؟ 
  : سؤال له شعبتان  :الشيخ 
خيرج : هل يسلم نفسه للقضاء الشرعي ، أما ما يتعلق بالشعبة األوىل فنقول : هل خيرج ، واألخرى : األوىل 

اليوم أصبح الوضع يف اتمعات ويف احلكومات اإلسالمية  - ع األسف م - وجيب أن خيرج إن وجد خمرًجا ؛ ألنه 
، يكاد املسلم ال يتمكن بسبب النظم القائمة فيها ، من الفرار بدينه واخلروج بنفسه من البلد الفاسد أهلها فإن 

يف بعض وجد خمرًجا وجب أن يفعل ذلك ؛ ألنه هذا هو السبيل ليخلص املسلم نفسه من أن يتورط يف الوقوع 



املعاصي أو الفواحش ، وقد جاء يف ذلك حديث رائع جًدا ، أخرجه الشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب 
كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة ( :  - صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  - رضي اهللا عنه  - هريرة 

أي على جاهٍل ال علم عنده  )راهٍب وتسعين نفًسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل األرض ، فدل على 
لكنه متعبد ، وهذه مصيبة عامة الناس ، بسبب الغفلة واجلهالة املسيطرة على عامة الناس يتومهون أن الصالح 
مالزم للعلم ، كما أن ناًسا آخرين يتومهون أن العلم مالزم للعمل الصاحل ، وكالمها قد وقد ، قد جيتمعان وقد 

ا أيًضا ، وهذا كما كان يفرتقان ، يعين قد يك
ً
ون الرجل عاملا وصاحلا ، أو العكس لفظًيا قد يكون صاحلًا وعامل

يقولون قدميًا نادر وأعز من الكربيت األمحر ، أنه يكون اإلنسان عاملا وعامال بعلمه ؛ ألن العلم اليوم أصبح مهنة 
ون خالًصا لوجه اهللا تبارك وتعاىل ، وعلى وأصبح جتارة وأصبح وظيفة يعتاش به صاحبه ، بينما ينبغي العلم أن يك

العكس من ذلك جند مجاهري الصاحلني يتقربون إىل اهللا ، ويتعبدون اهللا تبارك وتعاىل باجلهل وليس بالعلم ، فهذا 
اجلاين على نفسه الذي قتل تسعة وتسعني نفًسا ملا أراد أن يتوب إىل اهللا ، وأن يرجع إليه سأل سؤاًال صحيًحا 

: فأتاه ، قال له ( أهل األرض ، كان جوابه خطأ ، دل على عابٍد ، على راهب أي على جاهل ، عن أعلم 
! قتلت تسعًة وتسعين نفًسا وتطمع في التوبة ؟ : إني قتلت تسعة وتسعين نفًسا ، فهل لي من توبة ؟ قال 

يبدوا من سريته اليت قصها من أجل تكملة العدد على املائة بالكامل ، لكن الرجل  )ال توبة لك ، فقطع رأسه 
أنه كان خملًصا وجاًدا يف معرفته لطريقة توبته ، ورجوعه إىل ربه فاستمر  -صلوات اهللا وسالمه عليه  - علينا نبينا 

إني قتلت مائة نفس بغير حق ، فهل لي من توبة : فأتاه ، وقال ( يسأل واستمر يسأل ، حىت ُدّل على عامل 
ولكنك بأرض سوء ( ،  )ولكنك بأرض سوء ( : وهنا الشاهد  )التوبة  ومن يحول بينك وبين: ؟ قال 

كان من متام نصيحة العامل حًقا ملا قال له ولكنك بأرض سوء فاخرج منها ، قال   )فاخرج منها فعزم وخرج 
 في منتصف الطريق جاءه ملك( واذهب إىل القرية الفالنية الصاحل أهلها ، فخرج ميشي إىل القرية الصاحلة ، 

الموت أو جاءه الموت ، فتنازعته مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب ، كل يدعي أنه أولى من اآلخر بقبض 
مالئكة الرمحة نظرت للخامته اليت أقدم عليها ، ومالئكة العذاب نظرت حلياته كلها ومن شؤمها أنه قتل  )روحه 

قيسوا ما بين المكان الذي مات فيه ، وما ما ( مائة نفًسا، فأرسل اهللا تبارك وتعاىل إليهم حكًما ، قال هلم 
بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي قصد إليها ، فوجدوه أقرب إلى هذه من تلك بمقدار ميل 

: الشاهد هذا احلديث مما حيسن أن يفسر به مثل قوله تبارك وتعاىل  )اإلنسان في مشيته وتولته مالئكة الرحمة 

هذه عربة نأخذ منها درس وعظه هي أن الرجل إذا كان يعيش  ))هم عبرة ألولي األلباب لقد كان في قصص(( 
يف بلد أهلها فاسقون ظاملون ، أو على األقل من ذلك ، كان يعيش يف قرية أو يف حملة صغرية يغلب على أهلها 



لسابق وأحاديث أخرى مثله  الشر والفساد فعليه أن ينجو بنفسه وأن يغري البيئة اليت يعيش فيها ؛ ألن احلديث ا
كلها تدل جمتمعة على أن البيئة هلا تأثري يف النفوس ، إن كانت صاحلة ، فصالًحا وإن كانت فاسدة ، ففساًدا 

إنك ( لذلك حكى لنا الرسول عليه السالم ، هذه النصيحة واليت وجهها ذلك العامل حًقا إىل ذلك ارم ، قال 
أخذ من هذه القصة عربة أن املسلم جيب أن ال يعيش يف جمتمع سوء يف فاخرج منها ، فنحن ن )بأرض سوء 

جمتمع فاسد بل عليه أن خيتار اتمع الصاحل قد أكد الرسول عليه الصالة والسالم هذا املعىن املأخوذ من ذاك 
ائع مثل الجليس الصالح ، كمثل ب( : احلديث يف أحاديث أخرى كثرية منها ، قوله عليه الصالة والسالم 

وإما أن تشتري منه وإما أن تشتم منه رائحة طيبة ، ومثل ( يعطيك جمانًا ،  )المسك ، إما أن يحذيك 
   )الجليس السوء كمثل الحداد ، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة 

  
أو كثريًا ، فأنت أيها املسلم إذا خالطت الصاحلني ، فالبد أنك ستكسب من صالحهم ، سواء كان قليًال 

والعكس بالعكس إن صاحبت الطاحلني الفاسقني ، فالبد من أن تكسب شيًئا من طالحهم وفسادهم ، سواء 
، جامع أي خالطه  )من جامع المشرك فهو مثله ( : قليًال أو كثريًا كما قلنا آنفاً ، وكذلك قوله عليه السالم 

يعمله كعمل ، أكد عليه الصالة والسالم هذا املعىن  وساكنه ، من جامع املشرك فهو مثله أي يتأثر به فيصبح
حبديث آخر ، وهو قوله عليه السالم وهو حديث رائع جًدا من حيث تصويره كيف ينبغي أن يبتعد املسلم عن 

أنا بريء من كل مسلم يقوم بين المشركين ، المسلم والمشرك ال تتراءى ( : الكافر ، فقال عليه السالم 
وا قدميًا كما تعلمون يوقدون النريان يف خيامهم ، أو إمام خيامهم ، فيعرف من بعيد أنه هناك يعين كان )نارهما 

المسلم والمشرك ال تتراَء ( : بيت من خيش من خيمة فيقصده الطارق ، فيقول الرسول عليه الصالة والسالم 
اآلخر ، وإمنا يذهب بعيد أي ال يكون مسكن أحدمها من اآلخر ، من القرب بأن أحدمها يرى نار  )نارهما 

وبعيد جًدا حبيث ال يرى النريان مهما كانت مشتعلة ومهما كانت ملتهبة إىل السماء فال يرى ألن املسلم ابتعد 
عن مسكن هذا املشرك حىت ال يتأثر بعاداته وتقاليده وأخالقه ، وهذه حقيقة نلمسها مع األسف يف هذا الزمان 

ىل أن يقال اُنظر ، ال ، كل الناس هكذا تأثروا باتمعات الكافرة اليت سيطرت ، ملس تارة مجاعيا ، ما حيتاج إ
على البالد اإلسالمية ، فضًال عن اتمعات الكافرة اليت قصدها املسلمون مع األسف للعلم زعموا أو للكسب 

العادات اليت حنياها  املادي أو ما شابه ذلك ، مل يكن املسلمون قبل بالكثري قرن من الزمان ، ال يعرفون بعض
حنن اليوم يف شخص أكثر املسلمني ، ما كان املسلمون يعرفون قدميًا أبدا أن الرجل يتأنث ويتخنث حبلق حليته ، 

وأحيانًا مع حليته بشاربه ، فيصبح امرأة ، خاصة إذا كان شابًا غًضا طريًا ، ال تكاد تفرق بينه وبني فتاة هيفاء 



ذه العادة أبًدا معروفة قبل استعمار الكفار هلذه الديار أو تلك ، كذلك ما هو أهون مجيلة إىل آخره ، مل تكن ه
من ذلك ما كنت ترى املسلمني ينطلقون يف أعماهلم فضًال عن أم يدخلون إىل مساجدهم وهم ُحسر مكشوفوا 

س فهو إخالل مع مالحظة أو التنبيه إىل أن مثة فرق بني حلق اللحية وهو فسق وبني حسر الرأ - الرءوس 
كيف صار هذا وهذا ؟ جاء األوربيون ، جاء االجنليز هنا وإىل مصر فجاءوا بعادام ،   - باألدب اإلسالمي 

واحتل الفرنسيون سوريا وايضا جاءوا بعادام كنا وحنن يف سوريا يف بعض األدوار اليت مرت بنا ، جاء اجليش 
لفرنسي أو ميكن الشعب الفرنسي كله عادته ، أن الرجال الربيطاين بعد أن انسحب اجليش الفرنسي ، اجليش ا

حيلقون شوارم وحلاهم ، فعمت هذه الضاللة يف الشباب املسلم عندنا يف سوريا ؛ ألن االستعمار الفرنسي 
حكم بالدنا ميكن مخس وعشرين سنة أو ثالثني سنة ، ال أحفظ التاريخ جيًدا ، ملا رحل الفرنسيون كما يُقال إىل 

جعة ، وحل حملهم الربيطانيون ، وإذا الربيطانيون حيلقون حلاهم ويوفرون شارم ، تغريت احلياة االجتماعية غري ر 
بني السوريني ، كان الشباب من قبل على نظيف شاربًا وحلية ، صاروا اآلن يوفرون إيش ؟ شوارم ملاذا ؟ هيك 

خاصة إذا كانت البيئة مدعمة بقوة مادية ، أو بقوة  االستعمار ، هذا دليل واقعي أن البيئة تؤثر يف أصحاا ،
معنوية ، لكين أقول ملغومة ؛ ألن كثريًا من اجلهلة ملا ينظرون إىل هذه القوة هلؤالء الكفار األوربيني أو األمريكيني 

 يؤخذون ا ، ويظنون أم على شيء من اهلدى والنور ، وإمنا هم يف ضالل مبني ، هذا األثر قلت نراه يف
اتمع العام ، لكن هناك تأثريات تظهر يف بعض األفراد بسبب يتعلق بشخصه ، وليس فقط باتمع الذي حيياه 

ويعيش فيه ، قدر يل أنين سافرت قبل حنو عشرين سنة إىل بعض البالد األوربية سويسرا مثال وبريطانيا وأملانيا 
ني وجرمهم والتاريخ يعيد نفسه ، فخرجنا من لندن وأسبانيا  اللي هي األندلس الضائع ، بسبب فسق املسلم

وكان ذلك يف  - رمحه اهللا  - مدعوين لزيارة قرية فيها بعض الدعاة اإلسالميني الباكستانيني من مجاعة املودودي 
يوم من أيام رمضان ، فأكرمنا الرجل ومسته مست مفرح ملتحي لكنه من زاوية أخرى حمزن ليش ؟ ألنه شد الطوق 

، أي اجلرافيت يلي يسموه ، فجلسنا على املائدة لتناول اإلفطار ، نتحدث وأنا كواجيب انطالقًا من  على عنقه
رأيت هذا الرجل عنده ثقافة  )إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة إنما الدين النصيحة ( : قول نبيي 

لكن ما بال هذه العقدة ، فتكلمت عن إسالمية جيدة ، وعنده تدين أيًضا بأنه ملتحي يف بالد الكفر والضالل 
مبدأ التشبه بالكفار ، وي الرسول عليه الصالة والسالم يف غري ما حديث عن التشبه بالكفار ، وأشهر هذه 

قال  -رضي اهللا تعاىل عنه  - األحاديث ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف ، حتى يعبد اهللا وحده ال ( :  -  عليه وسلم صلى اهللا -قال رسول اهللا : 

شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ، ومن تشبه بقوم 



طرقت هذا الباب بتوسع ال يساعد الوقت اآلن عليه أو على مثله ، لكن الرجل كان عند حسن  )فهو منهم 
فقد فهم املوضوع فهًما جيًدا وجتاوب معنا عمًال فوريًا حيث مد يده وهو على الطعام وفك العقدة  ظين به ،

ورماها أرًضا ، قلنا احلمد هللا ، لكن ما كادت فرحيت تتم إال وقد تبعها ترحة ، يعين ضد الفرحة ، كيف ذلك ؟ 
اآلن يعين هنا يف نكتة فظيعة جًدا ، قال أنا ما وهنا الشاهد ، قال يف احلقيقة أنه أنا ما وضعتها تشبًها ، انظروا 

وضعتها تشبًها ، ولكن القوم هنا ، يعين الربيطانيني هلم نظرة خاصة بالفلسطينيني يلي هناك ، الفلسطينيون 
عادم هو يقول ، أم يفتحوا قميص من هنا زر وما حيطوا العقدة هذه فكأنه صار شعارا للفلسطينيني عند 

ذا رأوا هذه املرأى أو نظروا هذا املنظر حكموا أنه هذا فلسطيين ، وشو يعين فلسطيين عندهم ؟ يعين الربيطانيني إ
هذا من سقط املتاع ، يعين هذا ال قيمة له ، انظروا الداعية املسلم ماذا يقول ؟ يقول حىت ما ينظر الربيطانيون 

خربتها ، قلت أنت تقيم وزنًا لنظرة هؤالء الكفار ، إلينا هذه النظرة املزرية ، فأنا وضعتها ، قلت ساحمك اهللا ، 
أنت عكست املوضوع ،  ))إن الحسنات يذهبن السيئات (( : ويف إخوانك املسلمني ، هذه يعين ربنا يقول 

أذهبت احلسنة ذه السيئة ، فأرجوا أن تتوب إىل اهللا عز وجل من هذه القولة ومن هذه الكلمة ؛ ألنك أفهمتين 
هنا الشاهد ، بأنك متأثر مبفاهيم هؤالء الناس ، وبتقاليدهم وعادام وأذواقهم ، حىت جتاوبت بأنك متأثر و 

( معهم بال شعور فوضعت هذه العقدة لكي ال ينظروا إليك تلك النظرة ، انظروا إًذا كيف أن احلديث األول 
مسلم أن حيوط نفسه مبجتمع فاخلروج هذا مما جاءت به شريعة اإلسالم تؤكد على كل  )اخرج من هذه القرية 

أن يلهمنا أن ننطلق يف كل  -عز وجل  - صاحل ؛ ألن الصالح ينتج الصالح والفساد ينتج الفساد فنسأل اهللا 
وأن يتوفانا على التوحيد واإلميان الصحيح  - صلى اهللا عليه وسلم  - أعمالنا وحياتنا على هدي نبينا حممد 

  . إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله 
نريد أن نصلي أم يوجد وقت ؟ ألنه حنن قلنا أن يف سؤاله شعبتان ، تكلمنا عن الشعبة األوىل وبقي الكالم عن 

   -يضحك رمحه اهللا -الشعبة األخرى ، وال نقول الثانية ؛ ألن الثانية تستدعي الثالثة ، وليس عندنا ثالثة 
  بارك اهللا فيك  :الطالب 
وفيك فبقي علينا اجلواب عن الشعبة الثانية وهي هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه  :الشيخ 

احلد الذي يستحقه ؟ اجلواب ال ، ال جيب ذلك عليه ، وإن كان جيوز وجيب أن نفرق بني جيب وجيوز ، ذلك مما 
الم ، لكل من اجرتح أو ارتكب معصية أن يدل عليه جمموعة من النصوص ، بعضها توجيه من الرسول عليه الس

  .يسرتها وأن ال 
  



  


